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1

Objecte del document i iniciativa del tràmit

L’objecte del present document és la Modificació del Pla General d’Ordenació Urbana Municipal de
Tordera en l'àmbit "RU04 POBLAT FIBRACOLOR", per tal d’adaptar aquest planejament a les preexistències
del lloc, amb la recuperació i regularització de l’ús real de l’edifici de l’antiga Hostatgeria, mitjançant el
canvi de qualificació urbanística d’uns terrenys.
Acceptació de la iniciativa
D’acord amb el que preveu l’article 101.3 del TRLUC, l’Ajuntament de Tordera ha valorat positivament la
iniciativa plantejada per IBERTIA HOTELS. S.L. i accepta esdevenir promotor de la present modificació,
procedint a llur tramitació.
2

Emplaçament de l’actuació

L’àmbit de la present modificació és discontinu, té una superfície total de 5.581,72m², i està format per la
delimitació de dos àmbits de sòl urbà consolidat ubicats al Poblat de Fibracolor de Tordera, que
corresponen a:


L’àmbit A, de 1.190,08 m² de superfície, format per dues parcel·les privades qualificades com a sòl
d’aprofitament residencial “Ciutat Jardí Poblat Fibracolor” (U RU04 T3 H13), de forma irregular, que
limiten:
al nord, amb el Carrer de la Mare de Déu de Montserrat;
a l’est, amb la resta d’illa de sòl urbà consolidat d’ús residencial “Ciutat Jardí Poblat
Fibracolor” (U RU04 T3 H13);
al sud, amb el Carrer de la Verge de Covadonga
i a l’oest, amb la Carretera N-II.



L’àmbit B, de 4.391,64m² de superfície, format per una parcel·la privada qualificada com a
“Equipament esportiu i de lleure” (U RU04 T5 E03), de forma rectangular, que limita:
al nord, amb el Carrer de la Verge de Covadonga;
a l’est, amb el Carrer d’Anselm Clavé;
al sud, amb el Carrer de la Mare de Déu del Pilar;
i a l’oest, amb el Carrer de la Verge del Rocío.

La topografia dels terrenys inclosos dins dels dos àmbits es pot considerar que és pràcticament plana, en
un entorn completament urbanitzat.

Ortofotomapa dels dos àmbits.
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3

Planejament general vigent

El planejament vigent és el Pla General d’Ordenació Urbana Municipal (PGOUM) de Tordera, aprovada
definitivament la seva revisió, per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, en la sessió de 16
d’octubre de 2002; i validat el Text Refós de la revisió del PGOU, en data 15 d’octubre de 2003, i publicat
al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 4055, en data 23 de gener de 2004.

4

Objectiu de la modificació

L’objectiu principal de la present Modificació del Pla General d’Ordenació Urbana de Tordera en l'àmbit
"RU04 POBLAT FIBRACOLOR", és adaptar el planejament vigent a la realitat preexistent del lloc,
concretament en la part de la parcel·la qualificada com a “U RU04 T5 E03 - Equipament esportiu i de
lleure” que ocupa l’edifici de l’antiga Hostatgeria, per tal de recuperar i regularitzar l’ús real d’aquesta
edificació (allotjament turístic col·lectiu).
D’altra banda es regularitza també la situació de dos solars propers als que el planejament vigent qualifica
com a sòl urbà d’ús residencial “U RU04 T3 H13 – Ciutat Jardí Poblat Fibracolor”- però que, per llur ubicació,
no és possible materialitzar l’edificabilitat, fet que ha donat lloc a llur utilització com a espai lliure.
Per assolir aquest objectiu es proposen els següents ajustos en el PGOUM de Tordera:
-

Canvi de qualificació de part del solar on rau l’hostatgeria

-

Increment del sostre construït

-

Canvi de qualificació de zona a sistema dels dos solars propers

-

Creació d’una nova clau urbanística específica d’aquest ús hoteler

5

Descripció de la proposta

5.1

Canvi de qualificació de part del solar on rau l’hostatgeria

La proposta consisteix en el canvi de qualificació urbanística d’uns terrenys per tal d’adaptar-los a la
realitat de l’edificació existent.
El canvi de qualificació es proposa per una part de la parcel·la, de titularitat privada, qualificada
actualment pel PGOUM com a “U RU04 T5 E03” Equipament esportiu i de lleure, en la qual s’ubica el
conjunt d’edificacions corresponents a l’antiga Hostatgeria Fibracolor.
La present Modificació proposa mantenir com a equipament esportiu i de lleure la major part de la
parcel·la, i qualificar com a zona privada d’ús hoteler els terrenys de la part est, ocupats en part per
l’edificació principal de l’antiga Hostatgeria.
A continuació s’adjunta un quadre comparatiu entre l’estat actual i la proposta:

QUALIFICACIÓ
Equipament esportiu i lleure
Ús Hoteler
TOTAL SUPERFÍCIE

5.2

ESTAT ACTUAL

PROPOSTA MP

SUPERFÍCIE
PARCEL·LA

SUPERFÍCIE
PARCEL·LA

4.391,64 m²s

3.201,59 m²s

---

1.190,05 m²s

4.391,64 m²s

4.391,64 m²s

Increment del sostre construït

En el present document, pel que fa al sostre i les edificacions existent, es proposa el següent:
a) Desconstruir el cos annexat en la part central de l’edifici principal de l’Hostatgeria, ja que no
segueix l’estètica de l’entorn i desfigura la composició del conjunt.
b) Enderrocar el cos ubicat en la part nord de la parcel·la, permetent el trasllat d’aquest sostre en
una altra zona de la parcel·la i, junt amb una part d’ampliació, poder donar servei a l’ús esportiu
que s’implanti.
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c) Destinar la resta d’edificacions, és a dir el cos principal i el cos annexat a aquest en la part sud, a
l’ús hoteler, recuperant així l’ús originari d’aquest edifici; i permetent la seva ampliació cap al
nord, fins al límit de la parcel·la.
A continuació s’adjunta un quadre comparatiu entre l’estat actual i la proposta:
ESTAT ACTUAL
DISTRIBUCIÓ SOSTRE
Equipament esportiu i lleure
Ús hoteler
TOTAL SOSTRE

PROPOSTA MP

SOSTRE
EXISTENT

SOSTRE
EXISTENT

SOSTRE
AMPLIACIÓ

TOTAL SOSTRE
PROPOSTA

1.448,82 m²st

---

320,00 m²st

320,00 m²st

---

1.171,48 m²st

250,98 m²st

1.422,46 m²st

1.448,82 m²st

1.171,48 m²st

570,98 m²st

1.742,46 m²st

NOTES:
Sostre que s'enderroca:

1.448,82 m²st

-

1.171,48 m²st

=

277,34 m²st

Increment de sostre:

1.742,46 m²st

-

1.448,82 m²st

=

293,64 m²st

En el quadre anterior es pot observar que:

5.3

-

del sostre existent de 1.448,82m² en la proposta es mantenen 1.171,48m² (els 277,34m² restants
es corresponen a la part de les edificacions que s’enderroquen).

-

hi ha la transformació d’ús del sostre (1.171,48 m²) corresponent a l’edificació existent que
canvia de qualificació de sistema d’equipament esportiu i de lleure a zona d’ús hoteler;

-

hi ha un petit increment de sostre degut a les ampliacions previstes en la proposta per destinar
a equipament i a ús hoteler. L’ampliació prevista de 570,98m² de sostre no és significativa, i
menys si tenim en compte la part de l’edificació existent que s’enderroca (277,34m²), ja que
realment l’increment de sostre respecte el existent actualment és només de 293,64m²
(resultant del sostre proposat -1.742,46m²-, menys el sostre existent -1.448,82m²-).

Canvi de qualificació de zona a sistema dels dos solars propers

El canvi de qualificació dels terrenys d’equipament esportiu i de lleure a zona d’ús hoteler comporta:
-

a nivell de superfícies: una reducció de la superfície reservada a Sistema d’Equipaments.

-

a nivell de sostre (tal i com es descriu en l’apartat anterior): un increment del sostre destinat a
zona, ja que, tot i que es manté el sostre existent, aquest canvia de sistema d’equipament a
zona d’ús hoteler; i un increment de sostre degut a les petites ampliacions de les edificacions
que es proposen.

Per tal de compensar aquest canvi, i que el municipi no perdi superfície de sistemes i es compensi el
increment de sostre que es planteja, es proposa el canvi de qualificació de les dues parcel·les de sòl urbà
d’ús residencial “U RU04 T3 H13 – Ciutat Jardí Poblat Fibracolor” a sistema de zones verdes “U RU04 00 P01 –
Parcs i jardins”.
Per tant, la superfície actual d’aquestes parcel·les, de 1.190,08m², passarà d’ús residencial a sistema de
zones verdes.
Aquestes dues parcel·les, sense edificar, estan situades al límit sud-est de la rotonda ubicada en
l’encreuament de la Carretera N-II i el Carrer de la Mare de Déu de Montserrat. La seva qualificació com
a zona verda permetrà connectar els terrenys destinats a aquest sistema corresponents al parc ubicat en
la part sud del poblat de Fibracolor i la zona verda paral·lela a la Carretera N-II, amb el parc ubicat per
sobre del Carrer de la Mare de Déu de Montserrat.
Cal destacar també que, d’aquestes dues parcel·les, la que està ubicada més al nord, amb accés des
del Carrer de la Mare de Déu de Montserrat, tot i està qualificada com a “T3 H13 – Ciutat Jardí Poblat
Fibracolor”, es pràcticament no edificable per aplicació de la Línia Límit d’Edificació respecte la carretera
N-II, encara que el sostre resultant de les dos parcel·les es podria materialitzar en les mateixes. No s’ha
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considerat aquest sostre potencial a efectes del seu trasllat. Per tant, el canvi de qualificació a zona verda
permet una millor adaptació del planejament vigent a les preexistències del lloc i dona cobertura a
l’actuació produïda per via de fet.

5.4

Creació d’una nova clau urbanística específica d’aquest ús hoteler.

Amb la qualificació d’ús hoteler d’una part dels terrenys es fa necessària la creació d’una nova clau
urbanística per tal que reguli aquest ús, pel que es proposta la següent clau:
-

“V03: Ús Hoteler”

Es planteja el codi V03 per tal de seguir amb la nomenclatura del PGOUM, el qual utilitza la lletra V per als
usos comercials, poden assimilar el codi V a usos de serveis (comercial, hoteler,...).
Per tant, la part de la parcel·la que canvia de qualificació tindrà la següent nomenclatura: “U RU 04 T5
V03”, que indica :
-

U
RU04
T5
V03

: Sòl Urbà
: Recinte Urbà “Poblat Fibracolor”
: Tipologia edificació “Conjunts edificatoris, en organitzacions no tradicionals”
: Ús hoteler

Els paràmetres proposats per aquesta nova clau, “U RU 04 T5 V03 Ús hoteler”, són els següents:

5.5

-

Ubicació: Part est de la parcel·la on s’ubica l’edifici de l’Hostatgeria de l’antic poblat
Fibracolor.

-

Usos: Allotjament turístic col·lectiu, segon l’establert en l’article 60 del PGOUM. Abasta les
modalitats previstes a l’article 40 i ss. de la Llei 13/2002, de 21 de juny, de turisme de
Catalunya.

-

Ordenació dels volums: S’haurà de mantenir la volumetria actual. Només es podrà realitzar
l’ampliació de volum definida en la documentació gràfica.

-

Normes de disseny de les ampliacions: es mantindran les característiques estètiques generals
de d’edificació existent (façana de color blanc, coberta a dos aigües de teula, ...)

-

Tanques de la parcel·la: Les tanques podran correspondre als següents tipus:
o Tancament vegetal.
o Parets massisses d’una alçada màxima d’1,50m, i a partir d’aquest punt i fins a 1,80m,
les tanques hauran de ser permeables (gelosia, vegetal,...).

-

Ocupació de la parcel·la: la corresponent a l’edificació existent i a l’ampliació prevista en el
plànol normatiu.

-

Sostre màxim admès: El sostre existent en el moment de la qualificació com a ús hoteler
(1.171,48m²), amb la possibilitat d’un increment de (250,98m²), tal i com es grafia en el plànol
normatiu.

-

Alçada màxima edificació: Planta baixa i una planta pis, respectant l’alçada actual.

-

Nombre màxim d’habitacions: 50 habitacions dobles, segons l’establert en l’article 259 del
PGOUM.

-

Aparcament: s’haurà de donar compliment a l’establert en l’article 71 PGOUM.

Preexistències arbòries

Dels arbres preexistents dins de l’àmbit, degut al seu estat de conservació, a la condició de no ser
espècies protegides ni autòctones, i al poder condicionar negativament la implantació de les
ordenacions lògiques de l’equipament esportiu, es considera no necessària la seva conservació.
Tot i així, en la futura urbanització interior de la parcel·la, es plantaran nous arbres de forma integrada
amb l’entorn i de varietats autòctones. Es procedirà segons l’Ordenança Municipal d’Arbrat, Zones verdes
i Espais naturals.
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6

Quadre resum

A continuació s’adjunta un quadre amb la comparativa de superfície i sostre entre el planejament vigent
(PGOUM) i la proposta de la Modificació del PGOUM:
PGOUM
SUPERFÍCIE
T5 E03 - Equipament esportiu i lleure

PROPOSTA MP PGOUM

SOSTRE
EXISTENT

SUPERFÍCIE

TOTAL
SOSTRE (*)

4.391,64 m²

1.448,82 m²st

3.201,59 m²

320,00 m²st

---

---

1.190,08 m²

---

TOTAL SISTEMES

4.391,64 m²

1.448,82 m²st

4.391,67 m²

320,00 m²st

T3 H13 - Ciutat jardí P. Fibracolor

1.190,08 m²

---

---

---

---

---

1.190,05 m²

1.422,46 m²st

TOTAL ZONES

1.190,08 m²

0,00 m²st

1.190,05 m²

1.422,46 m²st

TOTAL ÀMBIT MP

5.581,72 m²

1.448,82 m²st

5.581,72 m²

1.742,46 m²st

00 P01 - Parcs i jardins

T5 V03 - Ús Hoteler

(*) Inclou la part de sostre existent que es manté i l'ampliació de sostre proposada en la present
modificació puntual per a l'equipament i la zona d'ús hoteler.

7

Justificació de la iniciativa, conveniència i oportunitat de la modificació

Tal i com ja s’ha exposat en els apartats anteriors, l’objectiu principal de la present Modificació del Pla
General d’Ordenació Urbana de Tordera en l'àmbit "RU04 POBLAT FIBRACOLOR", és adaptar el
planejament vigent a les preexistències del lloc, concretament en la part de la parcel·la qualificada com
a “U RU04 T5 E03 - Equipament esportiu i de lleure” que ocupa l’edifici de l’antiga Hostatgeria, per tal de
recuperar i regularitzar l’ús originari d’aquesta edificació (allotjament turístic col·lectiu).
Aquest objectiu principal comporta les següents modificacions en el PGOUM de Tordera:
-

El canvi de qualificació urbanística de part de la parcel·la que ocupa l’antiga Hostatgeria,
que passa d‘Equipament esportiu i de lleure a Zona d’Ús hoteler.

-

L’increment del sostre destinat a Equipament esportiu i de lleure i a Zona d’ús hoteler.

-

El canvi de qualificació de dues parcel·les d’ús residencial “T3 H13 – Ciutat Jardí Poblat
Fibracolor” a sistema de zones verdes “P01 – Parcs i jardins”.

-

La creació d’una nova clau urbanística: “U RU04 T5 V03 – Ús hoteler”.

El conjunt de canvis i ajustos proposats en la present Modificació del PGOUM de Tordera, representa una
millora general per al municipi. Aquesta millora és deguda a que s’adapta el planejament vigent a les
preexistències del lloc, en unes parcel·les que fins al moment no s’ha implantat cap dels usos ordenats pel
planejament, mitjançant:
-

La qualificació de l’edifici de l’antiga Hostatgeria com a zona d’ús hoteler, que permet
recuperar així l’edifici existent i l’ús que havia tingut; sent aquesta una de les edificacions més
significatives del poblat de Fibracolor, junt amb l’escola i l’església.

-

La qualificació de les dues parcel·les d’ús residencial (actualment sense edificar) com a zona
verda, fet que millora la comunicació entre les zones verdes que delimiten el poblat de
Fibracolor, i reconeix l’ús a precari que tenen aquests terrenys, els quals s’utilitzen per accedir
al pas soterrat per a vianants que creua la carretera N-II i per passar cap al carrer de la Mare
de Deu de Montserrat.

-

Un petit increment de sostre que ha de permetre la consolidació de les edificacions en la
parcel·la, afavorir la implantació de l’ús esportiu i la recuperació de l’ús hoteler, ajudant així a
la dinamització d’aquesta zona del municipi.
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La iniciativa d’aquesta Modificació suposa la consolidació de l’equilibri dels interessos públics i privats, ja
que:
-

S’afavoreix a la recuperació d’un edifici existent, significatiu dins del poblat de Fibracolor,
millorant-ne així el seu estat de conservació, i per tant la imatge general de la zona, fet que
possibilita la generació d’activitat econòmica amb la conseqüent creació d’ocupació i es
possibilita la recuperació d’un servei que demanda el centre logístic d’INDITEX.

-

Es minimitza l’impacte de l’aplicació del planejament, amb un reconeixement de les
preexistències, al qualificar l’edifici amb l’ús hoteler que té realment, i no amb un ús
d’equipament esportiu, incompatible amb l’estructura i configuració de l’edifici.

-

Es qualifiquen uns terrenys com a sistema de zones verdes, reconeixent d’alguna manera l’ús que
a precari ja tenen aquests terrenys com a zona de pas, i permeten a l’Ajuntament obtenir-los
com a sistema urbanístic.

-

Es resol una contradicció normativa del PGOUM, que afectava a la parcel·la que es qualifica
com a zona verda, amb accés del Carrer de la Mare de Déu de Montserrat, ja que estava
qualificada com a zona residencial tot i estar afectada per la Línia Límit d’Edificació de la
Carretera N-II, el que la feia no edificable.

-

Els terrenys que passen a qualificar-se com a sistema de zones verdes públiques, suposen un
guany directe de terrenys públics, doncs inicialment tots els terrenys que configuren l’àmbit de la
present modificació eren de titularitat privada.

-

Els terrenys destinats a sistema d’equipaments esportiu i de lleure, malgrat que redueixen la seva
superfície, milloren llur funcionalitat, ja que la seva activitat podrà anar lligada a l’ús hoteler
(activitats complementàries), i optimitzaran el seu estat de conservació.

8

Normativa urbanística modificada

En el document del Pla General d’Ordenació Urbana Municipal de Tordera (PGOUM), s’han de recollir les
següents modificacions:




Incorporació dins l’apartat “RU04 POBLAT FIBRACOLOR” del “CAPÍTOL III. UNITATS ZONALS DEL
RECINTE URBÀ”, “TÍTOL V. NORMES RELATIVES AL SÒL URBÀ” de la NORMATIVA:
-

D’un nou punt dins de l’”Art.477 Els equipaments de RU04 Poblat Fibracolor”

-

D’un nou subapartat “U RU04 T5 V03 ÚS HOTELER" i d’un nou article “Art.477 bis Regulació
de l’ús hoteler”

Substitució dels següents articles en l’apartat “T-5 CONJUNTS EDIFICATORIS, EN ORGANITZACIONS
NO TRADICIONALS” de la NORMATIVA:
-



Art. 160 Ocupació màxima de parcel·la

En els PLÀNOLS: substitució de la qualificació urbanística establerta pel PGOUM per a les parcel·les
objecte d’aquesta modificació per la definida en els plànols d’ordenació del present document.
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8.1

Apartats a incorporar en la Normativa
TÍTOL V. NORMES RELATIVES AL SÒL URBÀ
CAPÍTOL III. UNITATS ZONALS DEL RECINTE URBÀ
RU04 POBLAT FIBRACOLOR
(...)
Art. 477

Els equipaments de RU04 Poblat Fibracolor

Equipament esportiu i de lleure

U RU04 T5 E03

Equipament esportiu i de lleure

U RU04 00 E03

Equipament cívic social

U RU04 00 E01

Església de Fibracolor

U RU04 T5 E01

En cada equipament es mantindrà:
-

La volumetria actual, únicament s’admeten:


Ampliacions de volum i densitat pels equipaments docents, que podran
augmentar fins el 30% del volum actual, mitjançant l’instrument urbanístic
adient;



Reubicació i ampliació del sostre de l’equipament esportiu i de lleure U
RU04 T5 E03, que podrà implantar-se segons l’ordenació definida en el
plànol normatiu (permeten petits ajustos en la distribució del sostre entre els
dos cossos que es preveuen, justificats pel programa funcional), amb un
sostre màxim de 320,00m².

-

La uniformitat de color de tots els elements de fusteria, reixes i barris.

-

No es podran revestir les partits amb cap tipus de material, únicament s’admetran
sòcols de pedra natural amb una alçada màxima de 0,50 metres.

U RU04 T5 V03 ZONA ÚS HOTELER
Art.477 bis Regulació de l’ús hoteler
-

Ubicació: Part est de la parcel·la on s’ubica l’edifici de l’Hostatgeria de l’antic poblat
Fibracolor.

-

Usos: Allotjament turístic col·lectiu, segon l’establert en l’article 60 del PGOUM, en les
modalitats previstes a l’article 40 i ss. de la Llei 13/2002, de 21 de juny, de turisme de
Catalunya.

-

Ordenació dels volums: S’haurà de mantenir la volumetria actual. Només es podrà realitzar
l’ampliació de volum definida en la documentació gràfica.

-

Normes de disseny de les ampliacions: es mantindran les característiques estètiques generals
de d’edificació existent (façana de color blanc, coberta a dos aigües de teula, ...)

-

Tanques de la parcel·la: Les tanques podran correspondre als següents tipus:
o

Tancament vegetal.

o

Parets massisses d’una alçada màxima d’1,50m, i a partir d’aquest punt i fins a
1,80m, les tanques hauran de ser permeables (gelosia, vegetal,...).

-

Ocupació de la parcel·la: la corresponent a l’edificació existent i a l’ampliació prevista en el
plànol normatiu.

-

Sostre màxim admès: El sostre existent en el moment de la qualificació com a ús hoteler
(1.171,48m²), amb la possibilitat d’un increment de (250,98m²), tal i com es grafia en el plànol
normatiu.

-

Alçada màxima edificació: Planta baixa i una planta pis, respectant l’alçada actual.

-

Nombre màxim d’habitacions: 50 habitacions dobles, segons l’establert en l’article 259 del
PGOUM.

-

Aparcament: s’haurà de donar compliment a l’establert en l’article 71 PGOUM.
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8.2

Articles a substituir de la Normativa
Art. 160

Ocupació màxima de parcel·la

En aquest tipus d’ordenació l’ocupació màxima de parcel·la s’estableix en el 40%, excepte si
en els plànols normatius o en la regulació concreta d’una zona s’estableixen altres
paràmetres.

Lleida, març de 2018

Arku3 Urban, SLP
Marc Ribes i Mesalles
Arquitecte
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